
ROMÁNIA KORMÁNYA 

HATÁROZAT  

A 668/2020 számú Kormányhatározat 3-as számú mellékletének módosítására és 

kiegészítésére a vészhelyzet meghosszabbítására vonatkozóan Románia területén 

2020. augusztus 16-tól kezdődően, valamint intézkedések felállítására vonatkozóan, 

amelyeket alkalmaznak ebben az időszakban a COVID-19 járvány megelőzése és 

megfékezése érdekében 

Szem előtt tartva a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága által elfogadott, 43/2020 

számú Határozatának előírásait, egyes intézkedések bevezetésére vonatkozóan a 

közegészségügy területén, 

Románia Alkotmányának 108-as cikke értelmében, 

Románia Kormánya elfogadja jelen határozatot. 

1-es cikk - A 668/2020 számú Kormányhatározat 3-as számú melléklete, a vészhelyzet 

meghosszabbítására vonatkozóan Románia területén 2020 augusztus 16-tól 

kezdődően, valamint intézkedések felállítására vonatkozóan, amelyeket alkalmaznak 

ebben az időszakban a COVID-19 járvány megelőzése és megfékezése érdekében, 

melyet Románia 742/2020.08.14 számú Hivatalos Közlönyének első részében közöltek 

ki, ennek utólagos módosításaival és kiegészítéseivel, módosul és kiegészítésre kerül, a 

következők szerint: 

1. A 3-as melléklet, 1-es cikke, 1-es pontja módosul és a következő tartalommal 

bír: 

„1. A SARS-CoV-2 fertőzések terjedésének megelőzése érdekében tiltott az 

összejövetelek, tüntetések, felvonulások, koncertek és más típusú gyülekezések 

szervezése és kivitelezése nyílt térben, valamint tiltott a kulturális, tudományos, 

művészeti, sport vagy szórakoztató programok szervezése zárt térben, kivételt 

képeznek ez alól a 2-31, 4-6, 61-63, 7-15 pontokban rögzítettek.” 

2. A 3-as melléklet, 1-es cikke, 6-os pontja módosul és a következő tartalommal 

bír: 

„6. A múzeumok, könyvtárak, könyvesüzletek, filmszínházak, filmstúdiók, 

rádióstúdiók, előadás és/vagy koncert szervező intézmények, népiskolák, 

művészeti és szakiskolák által folytatott tevékenységek, valamint a szabadtéri 

kulturális programok, csak a Kulturális Minisztérium és Egészségügyi 

Minisztérium közös rendelete alapján hozott feltételek mellett valósulhatnak 



meg, amelyet az 55/2020 számú Törvény 44-es cikke és 71-es cikke, 2-es 

bekezdésének értelmében adtak ki, ennek utólagos módosításaival.” 

 

3. A 3-as melléklet, 1-es cikke, 6-os pontját követően bekerül három új pont, a  61-

63 pontok, a következő tartalommal: 

„61. A 6-os pontba foglaltak értelmében a filmszínházak, előadás és/vagy 

koncert szervező intézmények tevékenységének szervezése és lebonyolítása 

abban az esetben engedélyezett, ha nem haladja meg a hely kapacitásának 50%-

át, és az utóbbi 14 napban összesített esetszám előfordulási aránya a 

megyékben/Bukarest municípiumban kisebb vagy egyenlő az 1,5/1000 lakossal. 

62. A Sürgősségi Esetek Megyei Bizottságai, azokból a megyékből, ahol az utóbbi 

14 napban az összesített esetszám előfordulási aránya kisebb vagy egyenlő az 

1,5/1000 lakossal, eldönthetik a kulturális tevékenységek korlátozását vagy 

beszüntetését egy adott településen az általuk képviselt térségben, a 61 pont 

szerint, amennyiben az összesített esetszám előfordulási aránya az adott 

településen, az említett időszakban nem haladja meg az 1,5/1000 lakos 

küszöböt. 

63. A Sürgősségi Esetek Megyei Bizottságai, azokból a megyékből, ahol az utóbbi 

14 napban az összesített esetszám előfordulási aránya nagyobb mint 1,5/1000 

lakos, eldönthetik, a 61 pont szerint a kulturális tevékenységek újrakezdését egy 

adott településen az általuk képviselt térségben, amennyiben az összesített 

esetszám előfordulási aránya az adott településen, az említett időszakban 

kisebb vagy egyenlő az 1,5/1000 lakos küszöbbel.” 

 

4. A 3-as melléklet, 1-es cikke, 7-es pontja módosul és a következő tartalommal 

bír: 

“7. A 6-os pont értelmében a drive-in típusú események szervezése és 

lebonyolítása csak akkor engedélyezett, ha a gépjármű utasai ugyanazon család 

tagjai, vagy legtöbb 3-as létszámú csoportot alkotnak, ugyanakkor a szabad 

téren szervezett magán és közérdekű előadások, koncertek, fesztiválok 

szervezése és lebonyolítása legtöbb 500 néző részvételével lehetséges, 

amennyiben ezeknek ülőhelyek biztosítanak, egymástól 2 m-es távolságban 

elhelyezett székekkel, valamint a védőmaszk használatával.” 

 

5. A 3-as melléklet, 1-es cikke, 10-12-es pontjai módosulnak és a következő 

tartalommal bírnak: 



„10. Tiltott a zárt térben szervezett magán jellegű eseményeken való részvétel, 

kivételt képeznek ez alól azok az események, amelyeken legtöbb 50 ember vesz 

részt és a fizikai távolságtartás feltételeit betartják. 

11. Tiltott a szabadtérben szervezett magán jellegű eseményeken való részvétel, 

kivételt képeznek ez alól azok az események, amelyeken legtöbb 100 ember 

vesz részt és a fizikai távolságtartás feltételeit betartják. 

12. Engedélyezett a felnőttek részére szervezett felkészítők és műhelymunkák 

szervezése, beleértve azokat is, amelyeket az európai uniós finanszírozású 

projektek kivitelezése érdekében szerveznek, legtöbb 50 fő részvételével zárt 

térben és legtöbb 100 fő részvételében szabadtéren, az Egészségügyi 

Minisztérium rendelete alapján hozott közegészségügyi normák betartása 

mellett.” 

 

6. A 3-as melléklet, 6-os cikke módosul és a következő tartalommal bír: 

„6-os cikk – Az 55/2020 számú Törvény 5-ös cikke, 3-as bekezdése, f) pontja 

értelmében, ennek utólagos módosításaival a következő intézkedéseket hozzák: 

1. A gazdasági szereplők tevékenysége a nagyközönséggel, akik 

élelmiszertermékek és/vagy szeszesitalok illetve más italok gyártásával, 

forgalmazásával és fogyasztásával foglalkoznak, mint éttermek és kávézók, az 

épületek belsejében azokban a megyékben és Bukarest municípiumban 

engedélyezett, ahol az utóbbi 14 napban az összesített esetszám előfordulási 

aránya kisebb vagy egyenlő 1,5/1000 lakossal. 

2. A szállodák, panziók vagy más szállásegységek belsejében található éttermek, 

kávézók tevékenysége azokban a megyékben és Bukarest municípiumban 

engedélyezett, ahol az utóbbi 14 napban az összesített esetszám előfordulási 

aránya kisebb vagy egyenlő 1,5/1000 lakossal. 

3. A szállodák, panziók vagy más szállásegységek belsejében található éttermek, 

kávézók tevékenysége csak az adott egység vendégei számára engedélyezett az 

adott megyékben és Bukarest municípiumban engedélyezett, ahol az utóbbi 14 

napban az összesített esetszám előfordulási aránya kisebb vagy egyenlő 

1,5/1000 lakossal. 

4. A Sürgősségi Esetek Megyei Bizottságai, azokban a megyékben, ahol az utóbbi 

14 napban az összesített esetszám előfordulási aránya kisebb vagy egyenlő az 

1,5/1000 lakossal, eldönthetik az 1-es és 2-es pontban rögzített gazdasági 

szereplők tevékenységének korlátozását vagy beszüntetését az adott területen, 

amennyiben az említett időszakban az összesített esetszám előfordulási aránya 

nagyobb mint 1,5/1000 lakos küszöb. 



5. A Sürgősségi Esetek Megyei Bizottságai, azokban a megyékben, ahol az utóbbi 

14 napban az összesített esetszám előfordulási aránya nagyobb mint 1,5/1000 

lakos, eldönthetik az 1-es pontban rögzített gazdasági szereplők 

tevékenységének újraindítását az adott területen, amennyiben az említett 

időszakban az összesített esetszám előfordulási aránya kisebb vagy egyenlő 

1,5/1000 lakos küszöbbel. 

6. Amennyiben az 1-es és 2-es pontban jelzett gazdasági szereplők tevékenysége 

korlátozás alá vagy beszüntetésre kerül, a 3-as és 4-es pontok értelmében, 

engedélyezett az élelmiszertermékek előkészítése és élelmiszertermékek 

valamint italfélék forgalmazása, amennyiben azt nem az adott helyszínen 

fogyasztják el. 

7. Az 1-es és 2-es pontban jelzett gazdasági szereplők betartják az Egészségügyi 

Minisztérium, valamint a Gazdasági, Energetikai és Üzleti Ügyek Minisztériuma 

közös rendeletének előírásait, az 55/2020 számú Törvény 71-es cikke, 2-es 

bekezdésének értelmében, ennek utólagos módosításaival. 

8. Az élelmiszer termékek és italok előkészítése, forgalmazása és fogyasztása 

engedélyezett az erre speciálisan kialakított helyszíneken, az épületeken kívül, 

szabadtéren, a legkevesebb 2 m-es távolság biztosításával az asztalok között és 

legtöbb 6 személy részvételével asztalonként, abban az esetben, ha különböző 

családokból vannak, betartva az Egészségügyi Minisztérium, valamint a 

Gazdasági, Energetikai és Üzleti Ügyek Minisztériuma és az Élelmiszerbiztonsági 

és Állategészségügyi Országos Hatóság elnöke közös rendeletének előírásait, 

melyet az 55/2020 számú Törvény 71-es cikke, 2-es bekezdésének értelmében 

hoztak, ennek utólagos módosításaival. 

9. Az 1-es és 2-es és 8-as pontban jelzett tevékenységet folytató gazdasági 

szereplők kötelesek betartani a munkaprogramot, valamint a korlátozásokat, 

amelyeket a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága határozata alapján hoztak, a 

Románia területén megjelenő fertőző betegségek ügykezelésére létrehozott 

szakmai-tudományos csoport javaslatára, vagy a megyei illetve Bukarest 

municípiumi sürgősségi esetek bizottságának javaslatára. Az intézkedést azon 

területi-közigazgatási egységek számára hozzák, amelyekben a virus közösségi 

terjedésének intenzitása mutatkozik, illetve a SARS-CoV-2 vírussal fertőzöttek 

száma növekedik. 

10. Az 1-es és 2-es és 8-as pontban jelzett tevékenységet folytató gazdasági 

szereplők kötelesek korlátozni a Az 1-es és 2-es és 8-as pontban jelzett 

tevékenységet folytató gazdasági szereplők kötelesek a vendégek számát 

korlátozni és a helyek számához igazítani, valamint minden olyan tevékenységet 



tiltani, amely a vendégek közötti fizikai érintkezést feltételezi, a rendelet 7-es 

pontja értelmében. 

11. Nem engedélyezett a bárok, klubok, diszkók tevékenysége. 

 

7. A 3-as melléklet, 7-es cikke módosul és a következő tartalommal bír: 

„7-es cikk – Az 55/2020 számú Törvény 5-ös cikke, 3-as bekezdése, f) pontja, 

valamint a 8-as és 9-es cikke értelmében, a kereskedelmi központok belsejében, 

ahol több gazdasági szereplő is tevékenységet folytat, nem használhatók a 

játszóterek, a játéktermek, valamint nem engedélyezett a bárok, klubok, diszkók 

tevékenysége.” 

8. A 3-as melléklet, 9-es cikke, 1-os pontját követően bekerül három új pont, az  11-

13 pontok, a következő tartalommal: 

„11 A szerencsejátékok üzemeltetésével foglalkozó gazdasági szereplők 

nagyközönséggel folytatott tevékenysége abban az esetben engedélyezett, az 

adott megyében vagy Bukarestban, amennyiben az összesített esetszám 

előfordulási aránya az adott helyen, az utóbbi 14 napban kisebb vagy nem 

haladja meg az 1,5/1000 lakos küszöböt. 

12 A Sürgősségi Esetek Megyei Bizottságai, azokból a megyékből, ahol az utóbbi 

14 napban az összesített esetszám előfordulási aránya kisebb vagy egyenlő az 

1,5/1000 lakossal, eldönthetik a szerencsejátékokat üzemeltető gazdasági 

szereplők tevékenységek korlátozását vagy beszüntetését egy adott településen 

az általuk képviselt térségben, amennyiben az összesített esetszám előfordulási 

aránya az adott településen, az említett időszakban meghaladja az 1,5/1000 

lakos küszöböt. 

13 A Sürgősségi Esetek Megyei Bizottságai, azokból a megyékből, ahol az utóbbi 

14 napban az összesített esetszám előfordulási aránya nagyobb mint 1,5/1000 

lakos, eldönthetik a szerencsejátékokat üzemeltető gazdasági szereplők 

tevékenységek újraindítását egy adott településen az általuk képviselt 

térségben, amennyiben az összesített esetszám előfordulási aránya az adott 

településen, az említett időszakban kisebb vagy egyenlő az 1,5/1000 lakos 

küszöbbel.” 

 

9. A 3-as melléklet, 11-es cikke, 3-as bekezdése és 11-es bekezdése módosul és a 

következő tartalommal bír: 



„(3) Az 1-es cikk 6-os, 61 – 63 és 7 pontjainak előírásait az Egészségügyi Minisztérium 

és a Kulturális Minisztérium ültetik gyakorlatba. Ezeknek az intézkedéseknek a 

betartását a Belügyminisztérium felügyeli.  

... 

(11) A 6-os cikk 8-as pontjának előírásait az Egészségügyi Minisztérium, gazdasági, 

Energetikai és Üzleti Ögyek Minisztériuma, valamint az Élelmiszerbiztonsági és 

Állategészségügyi Országos Hatóság ültetik gyakorlatba. A 6-os és 7-es cikk 

intézkedéseinek betartását a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium, 

valamint a Belügyminisztérium felügyelik.” 

10. A 3-as melléklet, 11-es cikke, 13-as bekezdése után bekerül egy új bekezdés a 

131és a következő tartalommal bír: 

“(131) A 9-es cikk 11 – 13 pontjainál rögzített intézkedések alkalmazásának 

betartását a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium, valamint a 

Belügyminisztérium felügyelik.” 

2-es cikk – Az 1-es cikk, 3-as, 6-os és 8-as pontjainál rögzített előírásokhoz 

kapcsolódó esetek előfordulási aránya heti szinten elemzésre kerül és lejelentésre 

a Sürgősségi Esetek Országos Bizottsága számára, az Országos Közegészségügyi 

Intézet által. 

3-as cikk – Az 1-es cikkbe foglalt intézkedések 2020. szeptember 1-től lépnek 

érvénybe. 

 

Ludovic Orban 

Miniszterelnök 

 


